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Úvodní (i závěrečné) slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
nadpis tohoto mého příspěvku je
příznačný. Nadešel závěr volebního
období 2010 – 2014. V této funkci
mám za sebou pět let (ještě roky 2009
až 2010, které jsme dotahovali z minulého volebního období).
Rozhodně to nebyla práce jednoduchá, ale rozhodnutí „jít do toho“
určitě nelituji. Byla to práce tvůrčí
i zavazující, bohatá na nové zkušenosti, radostné i méně radostné prožitky, ale především zodpovědná.
Jsem rád, že se nám podařilo splnit
vše, co jsme si na začátku volebního
období vytýčili. Dokonce jsme v
červnu 2014 po pětiletém úsilí dosáhli na státní dotaci téměř 12 milionu Kč na intenzifikaci čistírny
odpadních vod. Bez tohoto počinu
by se obec jen těžko dále rozvíjela
progresivním tempem.

Směle si troufám říci, že jsme vytčené cíle i překročili. Během času
vyvstaly i nové úkoly, které jsme
museli řešit a vyřešit (nová místa v
mateřské škole). Neplánovaně jsme
zrealizovali i víceúčelové sportovní
hřiště, aby i naše škola měla kvalitní sportovní zázemí. Právě při této
akci jsem si zažil i nejednu krušnou
chvíli. I tato negativa bylo nutné
ustát. Veřejná funkce s sebou přináší
i stinné stránky, mnohdy i riziko.
Přehled toho, co jsme dokázali
v letech 2010 – 2014 stihnout a vykonat, najdete v jiném místě tohoto
Zpravodaje.
O zodpovědném hospodaření s finančními prostředky svědčí i ten fakt,
že obec jsme přebírali a na účtech
bylo cca 14 milionů Kč, nyní má obec
na účtech přes 20 milionů Kč.
Nad rámec předchozího konstatování dlužno podotknout, že obec

nemá v současné době žádné půjčky,
úvěry či jiné ekonomické závazky.
Vážení spoluobčané, čtenáři,
dovolte mně, abych na závěr poděkoval Vám všem za přízeň, pracovníkům Obecního úřadu Dýšina za
fungující týmovou spolupráci, Zastupitelstvu obce Dýšina za společné
splnění všech cílů a úkolů, které jsme
společně dokázali zvládnout.
Komunální volby 2014 klepou na
dveře (10. a 11. října 2014). Volte
promyšleně a uvážlivě, je to závazek
na 4 roky. Po zvážení všech okolností
jsem se i já rozhodl v těchto volbách
kandidovat a ucházet se tak o Vaši
přízeň.
Na závěr Vám přeji vše dobré –
zdraví, spokojenosti i tu potřebnou
dávku štěstí.
V úctě
Mgr. Jaroslav Štilip, starosta
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Opravy místních komunikací
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám podal poslední
informace o opravách a rekonstrukcích
místních komunikací (dále MK), chodníku
a manipulační plochy u kostela, které jsem
měl za obec na starost.
Tento příspěvek píši těsně před uplynutím
termínu pro zhotovení díla. Jako na každé
stavbě takového rozsahu se vyskytují
nejrůznější obtíže a komplikace, se kterými
je nutno se vypořádat. Snahou všech
zúčastněných bylo minimalizovat omezení
a negativní dopady při výstavbě, které by
se Vás mohly dotknout. Po celou dobu se
zhotovitel potýkal s poměrně nestabilním
počasím a častými silnými přeháňkami
a deštěm, které průběh výstavby značně
komplikovaly, ale to nebyl ten největší
problém. V průběhu prací se ukázalo, že
v částech díla MK Tovární, MK Za Farou,

2011
- Rekonstrukce místních komunikací: ul. 17. Listopadu,
ul. Novohuťská, ul. Jižní, ul. Lesní.
- Dokončení protipovodňových valů.
- Vybudování opěrné gabionové stěny návesního rybníka.
2012
- Pořízení nového hasičského vozidla CAS, Tatra 815.
- Vybudování nového (třetího) oddělení mateřské školy.
- Oprava a řešení havarijního stavu střechy budovy základní školy
– dotace 300 tisíc Kč.
- Prodloužení vodovodního řadu při ul. Přátelství v Dýšině – Nové
Huti, v úseku ulic Lesní – Šeříkova.
2013
- Výstavba víceúčelového sportovního hřiště u základní školy –
dotace 0,5 mil. Kč.
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- Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě K Chlumu včetně
chodníků.
- Obnova Paškova parku v Nové Huti.
- Rekonstrukce místních komunikací: ul. Mlýnská (Nová Huť),
část ul. Školní.
- Vybudování nového (čtvrtého) oddělení mateřské školy.
- Realizace nového bezbariérového chodníku pod kostelem.
2014
- Dodatečná hydroizolace budovy Obecního úřadu Dýšina.
- Rekonstrukce místní komunikací: ul. Tovární, ul. Mlýnská,
17. listopadu, ul. Šeříková (Nová Huť), Za Farou.
- Realizace chodníku v ul. Školní.
- Počátek „Intenzifikace ČOV Dýšina“ (využití státní dotace Mze
ve výši 12 mil. Kč).
- Realizace dětského koutku u fotbalového hřiště Dýšina.
- Parkovací místa v ul. Školní.
- Provedení investiční akce: Lokální výstražný a varovný protipovodňový systém pro obec Dýšinu (bezdrátový rozhlas) – státní
dotace 1 755 000,- Kč.
V letech 2009 – 2012 probíhala veřejná sbírka na opravu dýšinského kostela. Vybralo se 412 tisíc Kč. Tuto částku farnost využila
jako finanční spoluúčast při úspěšných žádostech o státní dotace
z resortu Ministerstva kultury ČR.
za Zastupitelstvo obce Dýšina
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

a znamená to, že pro ostatní stavby platí
původní termín dokončení 8. 9. 2014 a pro
MK Za Farou 15. 9. 2014. Věřím, že vše
proběhne v pořádku a celé dílo bude v takto
upraveném termínu dokončeno a předáno.
Až budete číst tento článek, tak již bude
zřejmé, zda se to podařilo naplnit.
Věřím, že všechny provedené opravy
a rekonstrukce budou dlouho naplňovat
svůj účel ke spokojenosti nás všech. Nezbývá
mi než poděkovat Vám občanům za
trpělivost a shovívavost při výstavbě, firmě
SWIETELSKY stavební s.r.o. jako zhotoviteli, která se s nastalými podmínkami se
ctí a s maximální zodpovědností vypořádala
a též členům Zastupitelstva obce Dýšina,
kteří zmíněné úpravy změn jednomyslně
schválili.
Přeji Vám příjemný zbytek léta a podzim.
		
Jaroslav Egrmajer

Gutta v Jičíně

Bilance splněných úkolů 2010 – 2014
2010
- Zavedení lékárny – výdejny v Dýšině.
- 1. etapa průtahu Dýšinou (ulice Přátelství), komunikace v režii
SÚS, vodovodní řad v režii obce.
- Zahájení výstavby protipovodňových valů (pozemkové
a majetkové záležitosti v režii obce, stavba valů v režii Povodí
Vltavy).
- Rekonstrukce místních komunikací: ul. Kostelní (výsprava),
ul. Spojovací (Nová Huť).
- Zateplení areálu mateřské školy.

křižovatky V Jamách a chodníku v ulici
Školní je nestabilní podloží, které nesplňovalo požadovanou únosnost, a v ulici
Školní nebyly dostatečně vysoké stávající
konstrukční vrstvy v komunikaci. Z tohoto
důvodu byl Zastupitelstvem obce dne
21. července 2014 schválen Dodatek
č.1 smlouvy o dílo se zhotovitelem, který
doplňoval rozsah prací stavby chodník v ulici
Školní o drenáž podél obrubníku a doplnění
konstrukčních vrstev v MK. Sanace podloží
se prováděly i v ostatních zmíněných
částech díla a upravily se konstrukční vrstvy
tak, aby splňovaly požadovanou únosnost.
V současnosti probíhá sanace v MK Za
Farou v poměrně velkém rozsahu a jsou
zde největší komplikace. Z těchto důvodů
požádal zhotovitel o prodloužení termínu
této části díla o 7 kalendářních dní, což
zastupitelstvo obce dne 3. 9. 2014 schválilo

Ve čtvrtek 11. 9. 2014 vyrazilo 41 zpěváků
z pěveckého souboru Gutta při ZŠ a MŠ
Dýšina na tradiční festival Jičín – město
pohádky. Letošní ročník nesl název „Pelíšek,
pelíšky, pelášení“ s odkazem na pohádky
(Pelíšek – skřítek z Prachovských skal),
domov, rodinu i sportování.
Program našeho souboru se jmenoval
„Uspávačky nejen pro malé Kačky“ a děti ze
4. – 8. třídy zde předváděly nejen pěvecké, ale
také taneční nadání. Jitka, Anežka a Kačka
z 8. třídy se předvedly jako zdatné moderátorky, uvádějící celý program. Nejmladší
čtvrťáci se proměnili v malé kotě, co spí v botě
(píseň výborně zpívaly Markétka a Lucka),
páťáci – to je výborná parta nejen mravenců,
ale také zpěváků a veselých kamarádů, šestka
– to jsou romantické dívky, které jako šípkový
keř uspaly svou Růženku – Terezku, no
a sedmička – to jsou dívky sportovně založené
a jejich bobr dostal aerobikovou podobu, do
„týmu“ se zapojily i obě učitelky – Bedřiška

a Jana (od nynějška slyšící na „matku
bobřici“).
Naše 3 moderátorky ale nejvíce okukovaly
imaginárního moderátora z TV Óčko,
kterého hrál a výborně zpíval Martin. Všem
současným členům Gutty sekundovali
Anežka a Kuba, kteří sice již opustili brány
naší ZŠ, ale ve sboru zapustili pevné kořeny.
I přes nepřízeň počasí si děti užily potlesk
a pochvalu od diváků na hlavním jičínském
náměstí. Nejen Gutta se dočkala ocenění,
cenu za 1. místo ve výtvarné soutěži získaly
děti z MŠ (dnes motýlci a část prvňáčků) –
za ně ji převzala p. uč. Bártlová a sourozenci
malých malířů, Markétka a Matyáš.

Během 3 festivalových dnů stihly děti
4 vystoupení, shlédli divadlo i koncerty
či tanec jiných souborů, vyráběli a kreslili
v dílnách, vyřádili se na dětském hřišti
a nejmladší tradičně navštívili Rumcajsovu
ševcovnu. Ve čtvrtek cestou do Jičína jsme
se také zastavili u hradu Kost na krátkou
procházku a prohlídku okolí.

Unaveni, ale plni nových zážitků jsme
se vrátili v sobotu 13. 9. do Dýšiny, kde po
krátkém občerstvení hned všichni zamířili
do kostela na benefiční koncert pro Nadaci
pro transplantaci kostní dřeně, který náš
pěvecký sbor zahajoval. I přes náročný
program uplynulých 3 dnů děti podaly
výborný výkon a vysloužily si dlouhý potlesk
domácích posluchačů. Děkujeme dětem
i rodičům za podporu ušlechtilé myšlenky,
děkujeme také našim „vysloužilým“ členkám
(Terka, Anežka, Terezka, Lenka, Janča), které
přijely podpořit mladší kamarády a s chutí si
s námi opět zazpívaly.
J. Bártlová, B. Koželuhová
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Záznam z místního šetření ve věci návrhu na zřízení
nové zastávky Dýšina-Nová Huť
Na základě zaslané žádosti obce Dýšina na
zřízení nové zastávky Dýšina-Nová Huť
se uskutečnilo dne 5. 9. 2014 na Obecním
úřadě obce Dýšina místní šetření. Za
SŽDC se jednání zúčastnili zástupci
Odboru strategie O26 (Ing. Radim Brejcha
Ph.D., Ing. Martin Švehlík), z odboru
přípravy staveb O6 (Ing. arch Pavel Andršt)
a Stavební správy západ (Ing. Pavel Paidar,
náměstek pro řízení úseku technického).
Za žadatele se zúčastnili místního šetření
starostové obcí Dýšina (Mgr. Jaroslav
Štilip) a Chrást (pan Ladislav Bohuslav)
a také zástupci Okrašlovací spolku pro
Novou Huť a Dýšinu. Jako zpracovatel
studie nové zastávky Dýšina-Nová Huť se
šetření zúčastnil i ing. Jiří Kalčík.
Na začátku jednání zástupci obce
a spolku uvedli své důvody, které je vedou
ke snaze o zřízení nové zastávky:
• Současná zastávka s názvem Dýšina není vzhledem ke své poloze občany Dýšiny
využívána.
• Občané Dýšiny docházejí na vlak do
železniční stanice Chrást u Plzně, která ale
není vzhledem k centru obce v optimální
poloze.
• Nová zastávka by mohla pomoci obci při
zajištění dopravní obslužnosti centra obce,
školy i její části Nová Huť.
• V poslední době se obec rozrostla o další
stavební parcely, chystá i prodeje v příštích
letech v souladu s Územním plánem obce,
který obsahuje rozvojové plochy pro
bydlení.

Zástupci SŽDC uvedli zásady financování nových zastávek a upřesnili fakt,
že při zřízení nové zastávky je při ekonomickém hodnocení stavby pomocí
analýzy nákladů a přínosů kalkulováno
se zpožděním cestujících, kteří přes tuto
zastávku pouze projíždějí a pro které nová
zastávka znamená prodloužení jejich cesty.
Velmi zde záleží na přepravním potenciálu nové zastávky, a pokud není doložen
odpovídající obrat cestujících, není nová
zastávka ekonomicky zdůvodnitelná.
Ing. Brejcha (SŽDC O26) vznesl návrh na
přemístění místa zastavení ze stávající žst.
Chrást do nové zastávky umístěné v centru
obce Dýšina. V takovém případě by nová
zastávka neznamenala další místo zastavení
a další zdržení pro tranzitující cestující,
ale přesun zastávky do míst s vyšším
přepravním potenciálem. Ing. arch. Andršt
(SŽDC O6) uvedl, že pro účely ekonomického hodnocení v případě přesunutí
zastávky lze využít multikriteriální analýzu,
která usnadní schválení stavby.
Všichni přítomní se po krátké diskusi
a po prohlídce dvou možných míst
pro umístění nové zastávky dohodli na
následujícím řešení, které bude navrženo
pro zařazení do plánu investiční výstavby
železniční dopravní infrastruktury:
Vzhledem k tomu, že se zastávka Chrást
u Plzně obec a žst. Chrást u Plzně budou
do budoucna ležet na jedné trati č. 176,
která se bude odpojovat z trati č. 170
v žst. Ejpovice, je možné zrušit zastavování

vlaků v žst. Chrást u Plzně, vlaky zde
budou nadále pouze křižovat a zastavovat
u nástupiště v nové poloze v centru obce
Dýšina u ulice Školní a v rámci téže investiční akce také přesunout zastávku Chrást
obec k přejezdu přes třídu Čs. odboje
blíže k centru obce Chrást. Současně
s investiční akcí bude k Drážnímu úřadu
podána žádost o změnu názvů tří zastávek
a to následovně:
Stávající zastávka Dýšina se navrhne
k přejmenování na Dýšina-Horomyslice.
Zastávka, která vznikne přesunem nástupiště ze žst. Chrást u Plzně se navrhne
k přejmenování na Dýšina a přesunutá
zastávka Chrást u Plzně obec se navrhne
k přejmenování na Chrást u Plzně.
Zástupci SŽDC také uvedli, že
pro udržitelnost investic v podobě
zmíněných zastávek bude také důležitý
závazek kraje objednávat i nadále na trati
č. 176 do Radnic osobní dopravu.
Stavba nástupišť předmětných zastávek
může proběhnout až po dokončení stavby
„Modernizace trati Rokycany – Plzeň“.
Obě přesunuté zastávky Dýšina
a Chrást u Plzně budou mít jak, je dnes
běžným standardem, bezbariérový přístup
a výšku nástupní hrany 550 mm nad
temenem kolejnice. Případné plochy pro
parkovaní osobních automobilů u zastávek
a jiná zařízení nesouvisející s provozováním
dráhy nemohou být součástí investice
SŽDC, naopak případná aktivita obcí v této
oblasti pomůže prosazení záměru.

Plovárna – říční a sluneční lázně na Klabavě v Nové Huti
Klabava, stejně tak jako jiné řeky, nepřinášela lidem jen živobytí v podobě mlýnů
a hamrů; ale často i trápení a starosti
o střechu nad hlavou v době povodní.
V létě to však byly hlavně radovánky
a osvěžení, které říčka, pramenící
v Brdech, lidem přinášela. Původní
místo, kam se zdejší omladina chodila
koupat, bylo na Klabavě pod čp. 14 v dolní Huti. Bylo to nad Koňskou jámou,
v místech, kde se Klabava prudce stačí
k jihu, aby pak přijala vody mlýnského
náhonu a pokračovala ke Chrástu a do
Berounky.
Ještě před vznikem samostatného Československa se na mnoha řekách ve městech
začaly budovat tzv. říční lázně. Nejinak
tomu bylo i v Nové Huti. Na schůzi
Okrašlovacího spolku 23. března 1911
byl dán stavitelem J. Paškem návrh na
jejich zřízení nad jezem na části pozemku
č. k. 841/1. Obec tento záměr přijala
s pochopením a pozemek ponechala

bezúplatně Spolku k užívání. Vybavení
plovárny bylo velice moderní, s dětským
hřištěm, lavičkami, volejbalovým hřištěm
i stromy a keři, poskytující potřebný stín.
Konaly se zde nejen plavecké závody,
ale i nejrůznější slavnosti, včetně benátských nocí na vorech, doprovázených
světelnými efekty.
Stará plovárna (říční a sluneční lázně)
sloužila v letech 1912 až 1948:
1912 zde bylo celkem 12 kabin jednoduchých a 1 kabina společná nekrytá
uprostřed nich.
1913 plovárna osazena 40 stromy
a 200 keři
1914 lázně přemístěny na západní stranu
dětského hřiště
1921 postaveny bazén a lavičky
1923 Postavena sprcha. V dalších letech
se měnil počet kabinek a lehátek
1925 plovárnu poškodila povodeň
1926 vybudováno volejbalové hřiště
1934 18 kabinek spolkových. Ve spolku

Golf Park Plzeň pomáhá a Vy s ním!
V rámci oslav 10. výročí založení Golf
Parku Plzeň se akcionáři rozhodli výtěžek
z výročního turnaje ve výši 100.000 Kč
darovat ZŠ Dýšina. Čerpání daru bude
využito na podporu výuky golfu dýšinských
žáků. V plánu je zakoupení tréninkové
sady SNAG GOLF, která je využívána
pro výuku v zájmovém kroužku golfu
a zůstane v majetku školy. Dalším bodem
je výběr sportovně talentovaných dětí
a jejich podpora vč. zapojení do pravidelných tréninků golfu pořádaných pod
záštitou Tréninkového centra mládeže
Golf Klubu Plzeň - Dýšina. Tyto peněžní
prostředky budou využity také na organizaci
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turnajů ve SNAG GOLFU, který se bude
konat na jaře v prostoru dýšinské základní
školy a bude určen i ostatním plzeňským
školám zapojených do projektu „Golf do
škol“.
Golf Park Plzeň také podpořil handicapovaného občana Dýšiny částkou 40.000 Kč.
Díky tomu, jemu i jeho nutnému doprovodu
umožnil načerpat nové síly pro boj s každodenním životem během rekreačního pobytu
v Řecku.
My pomáháme, pomáhejte s námi –
z každého greenfee na 18 jamek zakou-

peného za plnou cenu odvádíme 100 Kč na
tyto projekty:
• Centrum Hájek – pomoc handicapovaným dětem,
• Nadace České Bijáky – digitální restaurování českých filmů,
Pevně věříme, že všechny výše zmíněné
peněžní prostředky pomohou a již pomohly,
tam, kde je potřeba.

Současný stav plovárny na Klabavě v Nové
Huti.
byl jmenován vždy správce plovárny,
např. v l. 1921–1933 Emil Lorenz, dědeček
Honzy Nesvadby).
Za okupace bylo zařízení plovárny
zdemolováno Hitlerjungend, kteří byli
nuceně ubytovaní v penzionu Šonský.
Po r. 1948 byl Okrašlovací spolek, obdobně
jako spolky jiné zrušen. O plovárnu se
nikdo nestaral. Lidé měli jiné starosti;
po měnové reformě v r. 1953 a obzvláště
v období Hrudkoven se výrazně obměnilo
obyvatelstvo Nové Hutě. Poškozené
objekty plovárny chátraly, místo sloužilo
jako jedno z obecních popelišť. Dvě
současné chaty byly postaveny po roce
1965.
(Údaje o stavu plovárny v letech 1911
až 1934 jsou převzaty z Pamětního spisu
Okrašlovacího spolku pro novou Huť
a Dýšinu, vydaného v r. 1934)
Proměny celého prostoru jsou patrné
z následujících fotografii a dobové
pohlednice.

Doufáme, že jste poznali, že golf má opravdu
nejen sportovního ducha!
Ing. Markéta Tupá
Obchod a marketing

Podle dobové pohlednice 1918
foto archiv p. Lišková

1938 plánek plovárny (V. Černý, příloha kroniky Obce Dýšina)

O tom všem jsme si v sobotu 21. srpna
2014 vyprávěli s pamětníky při na
vycházkovém okruhu kolem Klabavy
z Nové Hutě do Horomyslic a zpět. Příště
se vrátíme ke slavné železářské minulosti
Horomyslic.
J. a J. Nesvadbovi, Okrašlovací spolek

5

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Předpokládané úpravy úseku Ejpovice
– Chrást – Plzeň včetně ŽST Chrást po
dokončení stavby. Zdroj : Souhrnná
technická zpráva projektu stavby verze
06/2009
Po ukončení stavebních prací bude
zrušena hlavní dvojkolejná trať mezi
Chrástem u Plzně a Doubravkou a v úseku
mezi Ejpovicemi a Chrástem u Plzně bude
tato trať pouze jednokolejná. ŽST Chrást
se tak stane mezilehlou dopravnou na
regionální trati Ejpovice –Chrást u Plzně –
Stupno – Radnice.
Stávající reléové zabezpečovací zařízení
bude v ŽST Chrást vypnuto z činnosti

Razicí štít, který bude razit tunel pod Chlumem.

vedení včetně ŽST Chrást, kde bude
rovněž zrušena stávající rozpínací stanice
RS 6kV, 75Hz včetně demolice stávajícího
panelového objektu.Po realizaci celé stavby
pozbude ŽST Chrást na svém významu
jako železniční stanice a přejde do režimu
dopravny s dálkovým řízením z Rokycan.
Ve stanici Chrást bude po dokončení
stavby ponecháno celé kolejiště včetně
nástupišť kromě stávajících výhybek
č. 29 a 30, které budou sneseny a traťová
kolej Chrást – Radnice bude nově zapojena
do staniční koleje č.1 a 28 budou osazeny
samovratnými přestavníky.
V ŽST Chrást dojde ke zrušení stávajícího rozhlasového zařízení pro posun
a k vybudování resp. modernizaci stávajícího rozhlasového zařízení pro informování cestujících.
Stávající tříkolejný železniční přejezd
v Chrástu bude po zrušení hlavní trati pouze
jednokolejný se světelným přejezdovým
zabezpečovacím zařízením vybaveným
celými závorami. Nově pak bude umístěn
i stávající reléový domek a to před přejezdem
vpravo od osy koleje (směr Stupno).
Ve stávající zastávce Dýšina pak dojde ke
zrušení koleje č.1 včetně přilehlého nástupiště a obou stávajících čekáren pro cestující
na obou nástupištích. Na nástupišti u koleje
č.2 pak bude vystavěn nový přístřešek pro
cestující.

OHLÉDNUTÍ Stanislava Nichsteina
Když už jsem se tedy ohlédl, nevěřil jsem
tomu, že zde žiji 53 let.
V Nové Huti jsem prožil celé své dětství.
Horomyslice, haldy černidla, lezení na
stožáry lanovky, okolí Klabavky – to bylo
území, které jsme s kamarády považovali
za své teritorium, a toto období ve mně
zanechalo nesmazatelnou stopu.
Doba dospívání byla ve znamení sportu,
hlavně házené a tenisu, kde fungovala
perfektní nadšená parta, a podotýkám – vše
bylo dobrovolné a plné radosti.
Možná namítnete – a co škola? Ani na
tu nelze zapomenout. Jména učitelů, pan
Ječný, pan Polanka, paní Jelínková a další
nevymizí ani z paměti některých spoluobčanů. Z těch, kteří by Vám mohli i dnes
vyprávět o svém učitelování, bych vzpomněl
paní učitelky Karpíškovou a Kuklíkovou,
která byla pro nás tehdy věkově nejblíže,
a tudíž velmi oblíbená.

(po pěti letech snahy), která umožní vyřešit
problémy s novou výstavbou jak v Dýšině,
Nové Huti i Kyšicích.
Samozřejmě, ale i kritika čehokoli je
výsadou demokracie. Ale tohle snad asi do
mých vzpomínek nepatří. Chtěl jsem však
upozornit, že toto „ohlédnutí“ neberte,
prosím, jako jakoukoliv agitaci. Jsem rád,
že mohu v této obci žít, mohu se potkávat
s lidmi a bez emocí si s nimi popovídat,
i když nemusíme mít vždy stejný názor.
V současných předvolebních dnech
jsem se však setkal s vlastností, kterou
těžko chápu – je to samochvála, pomluva
a touha po moci. Vím však, že v naší obci
žije převážná většina obyvatel, kteří se řídí
svým rozumem.
Přál bych tedy novému Zastupitelstvu
obce Dýšina rozhodování ku prospěchu
obce, větší účast občanů na zasedáních
a Vám spoluobčané do dalších, nejen čtyř
let, šťastnou ruku a klidný život.
Děkuji.
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a bude provedena jeho demontáž. Nově pak
bude doprava na celém úseku Ejpovice –
Chrást u Plzně – Stupno – Radnice řízena
podle drážního předpisu D3 a dirigující
dispečer bude umístěn do Centrálního
dispečinku provozu v Praze, zároveň pro něj
bude zřízeno i záložní dispečerské pracoviště v Rokycanech.
Ve stávajícím směru na Chrást u Plzně je
zachována kolej č.2 a kolej č.1 bude snesena
až po ŽST Chrást u Plzně. Stávající štěrkové
lože zůstane ponecháno. V úseku ŽST
Chrást u Plzně – Plzeň – Doubravka budou
sneseny obě traťové koleje. Předpokládá se
i kompletní demontáž stávajícího trakčního

Tímto obdobím skončilo možná
období bezstarostné a léta dále ubíhala
asi jako každému s periodou úspěchů
a neúspěchů. Stále však člověk neměl pocit,
že je třeba zasahovat do řízení a chodu obce.
Až po „revoluci 1989“ jsem se stal
členem prvního Zastupitelstva obce Dýšina.
Tenkrát v době „euforie“ to však bylo trochu
o něčem jiném. Žádné postranní boje
a všichni se snažili o kolektivní úspěch.
Proto jsem byl překvapen v minulém
volebním období změnou chování
některých „kolegů“ z druhého uskupení,
kdy jejich zájmy zřetelně nekorespondovaly se zájmy obecními. Současné končící
volební období proto chápu jako zdařilé.
Podařila se spousta dobrých věcí např.
dokončení silnice do Nové Huti, hodně
nových obecních komunikací, chodníky
a úspěšné čerpání dotací. Jako největší
úspěch považuji dotaci za 12 mil. Kč
na rekonstrukci čistírny odpadních vod

říjen 2014
Vážení sportovní přátelé, příznivci
běhu a pohybu v přírodě!
SKI KLUB Dýšina o.s. vás zve na
letošní již 55.ročník„Běhu Akátovkou“, který se koná 4. 10. 2014
od 9:00 hod. v areálu koupaliště
v Nové Huti. Tento běh je zároveň závodem mezi ZŠ Dýšina a ZŠ Chrást
o zisk putovního poháru a už 5. ročníkem závodem mezi MŠ Dýšina
a MŠ Chrást o putovní pohárek.
Tradice běhu s původním názvem
„ Přespolní běh lyžařů“ vznikla díky
dýšinským lyžařům v roce 1954.
Původní trasa běhu vedla akátovou
strání na pravém břehu Klabavy
u Nové Huti. Stezka, po níž se první
ročníky konaly ale postupně zarůs-

tala a tak se trasy jednotlivých kategorií změnily.
Dalším závodem v rámci pečlivé přípravy lyžařů na novou sezonu byl
dokonce už od roku 1953„Slalom na
suchu“, kdy se konal první ročník.
Od roku 2003 je tento závod memoriálem Zdeňka Krismana, nestora
dýšinského lyžování.
Tento závod v lesní stráni proti
mostu přes Klabavu v Nové Huti se
koná 18. 10. 2014 od 9:30 hod. a jste
na něj rovněž srdečně zváni.
Za SKI KLUB Dýšina o.s.
V. Heclerová

Letní soustředění Trhanov
13. - 20. 7. 2014
Letošní soustředění členů kolektivu
mladých hasičů se konalo v termínu
13. - 20. července v Trhanovském zámku
u Domažlic.
Námětem celotáborové hry byl příběh
Harryho Pottera a jeho přátel z kouzelnické školy v Bradavicích. Vedoucí tvořili
pedagogický sbor a členové kolektivu se
rozdělili do kolejních družstev Zmijozelu
a Nebelvíru. V těchto skupinách děti
po celý tábor společně plnily různé
kouzelnické úkoly, chodily společně na
vyučovací hodiny jako byla například
obrana proti černé magii (každá kolej
vyvořila vlastní obranná kouzla), dále
péči o kouzelné tvory (vymýšlely kouzelnická zvířata), nebo hodiny kouzelných
formulí, ve kterých si družstva vymyslela
vlastní užitečná kouzla. Dokonce si
děti vyrobily zlatonky na kouzelnickou
hru famfrpál. Po celý týden jsme se
také věnovali kolektivním sportům,
jako je vybíjená na kapitány, vybíjená
– všichni proti všem, přehazovaná
a tak podobně. Největším úspěchem byla
vybíjená všichni proti všem. Postupem
času začaly děti taktizovat koho vybít,
koho nevybít a museli se do boje zapojit
i vedoucí, aby hra neztratila smysl. To
si všichni náramně užili, vybít Hagrida
totiž nebylo jen tak!
Nechyběly ani výlety a to nejen po
okolí. Dvakrát jsme navštívili známé

letovisko Babylon, kde si děti užily
hlavně velkou klouzačku a skokanský
můstek. Zašli jsme i na turistické místo –
pomník J. S. Koziny, objevili jsme místní
mravenčí dálnici a také jsme vyrazili
na borůvky – na největší zážitek celého
tábora. Borůvky jsme sice nenašli, ale
zato jsme si užili dobrodružnou cestu
přes pole. Na závěr tábora jsme absolvovali bobříka odvahy a rozloučili se,
jako obvykle, diskotékou.
Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným za skvělý týden! Hlavně starším
dětěm, které mezi sebe úžasným
způsobem přijaly nejmladší členky
kolektivu!
Barbora Strnadová
vedoucí kolektivu mladých hasičů.
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Žijeme SPOLU bude na návsi
vařit Svatováclavskou polévku
Určitě chceme iniciovat bohatší nabídku
kulturních aktivit. Ale myslíme, že trochu
toho SPOLU by rozhodně prospělo i v
rozhodování praktických, technických
záležitostí. Víc diskutovat s lidmi, jak má
vypadat naše vesnice v budoucnu, hledat
aktivně nové nápady, zdroje peněz. Vytvořit
atmosféru, ve které budou lidé vnímat, že
jsou jejich nápady a návrhy vítány.

V neděli 28. září odpoledne, přímo na svátek
sv. Václava, se v Dýšině na návsi uskuteční
festival zgruntu dobré chuti aneb sousedské
setkání Svatováclavská polévka.
Co nás čeká?
Na malé scéně přímo na návsi se prostřídá
několik hudebních žánrů, zazpívají nám
nejmenší místní zpěváčci pod taktovkou
Jany Bártlové i chlapský Hřebend. Z Chrástu
zavítá oblíbená Lidová muzika a příznivce
Beatles a muziky 60. let by mohl potěšit KB
Akustic band z Plzně.
K nedělnímu odpoledni a příjemné
muzice určitě patří dobré točené pivo,
nějaké dobroty z grilu, kafe či domácí
sladkosti. Děti čekají různé hrátky a také
veleoblíbené tvoření z gumiček.
Hlavní program je však gurmánský a taky
tak trochu adrenalinový (aspoň pro nás
pořadatele). Přímo na místě se totiž budou
vařit různé druhy tradičních i netradičních
polévek, které budete moci ochutnat.

Proč vzniklo sdružení Žijeme SPOLU?
Vlastně právě proto, že nám trochu
společného vaření v Dýšině chybí. Tedy
obrazně řečeno. Je tu řada sympatických
spolků a sdružení, žije spousta lidí
ochotných věnovat svůj volný čas a připravovat něco pro druhé. Řada zajímavých
tradic a akcí nám ale vymizela a nemáme
během roku skoro žádnou větší příležitost
se potkat všichni dohromady.
Zaměřuje se program sdružení tedy
hlavně na kulturu?
Propracovali jsme naše záměry a vize
pro všechny oblasti života obce, od
dopravy a péče o zeleň po rozvoj školy
či sportu, kultura je jen jednou z oblastí.

Vítá sdružení, že se v komunálních
volbách letos utká víc kandidátek než
bývalo v Dýšině v posledních letech
zvykem? Nebude náročnější spolupráce
zastupitelů z různých uskupení?
Hrát si v Dýšině na velkou politiku
je nesmysl. Chceme se bavit věcně o
konkrétních problémech a spolupracovat
s kýmkoli, kdo je otevřený diskusi. Naopak
čím víc úhlů pohledu, tím větší šance, že
se nic neopomine a vyberou se ta nejlepší
řešení. Víme, že to nebývá jednoduché, ale
důležité je to zkoušet.
Po volbách už se Polévka do Dýšiny
nevrátí?
To záleží, kolik lidí bude naše vaření bavit.
Pokud se akce bude líbit, rádi bychom
vytvořili z polévkového setkání novou
tradici. Tak se na sv. Václava zastavte.
Těšíme se na vás.
Za sdružení Žijeme SPOLU
Kateřina Chejlavová

Kdo bude vařit?
Jako kuchaři se představí členové sdružení
Žijeme SPOLU, které připravilo kandidátku pro blížící se komunální volby.
Určitě mezi nimi najdete řadu sousedů
a známých. Při „Polívce“ budete mít
jedinečnou příležitost otestovat, jak
dobře budou spolupracovat a „vařit“ i tu
obecní. Ale také si s nimi můžete během
vaření nebo u piva popovídat o tom, jak
si vy i oni představujete další budoucnost
Dýšiny.
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Komunální volby 10. a 11. října 2014

Vaše volba?

SPRÁVNÁ VOLBA

vás zve v sobotu 4.10.2014 od 15:00 na akci

Volte č. 1 to je

SPRÁVNÁ VOLBA
Čeká na vás:
Nenabízíme guláš, špekáčky či jiné pochutiny
zdarma. Ty nasytí na jedno odpoledne.
Nabízíme 4 roky poctivé a svědomité práce pro
občany, splnění konkrétních úkolů a cílů
(viz náš volební leták, který najdete zanedlouho ve
Vašich poštovních schránkách)

Děkujeme za každý Váš hlas!
MO Svazu důchodců v Dýšině a Obecní úřad Dýšina Vás zvou na

PODVEČER S PÍSNIČKOU
Ve čtvrtek 2. října 2014 od 16 do 19 hodin

1) Prohlídka provozu Slévárny Hájek
s připomenutím její historie
2) Ukázka formování a odlévání odlitků a
jejich vyjímání z formy
3) Diskuze o slévání šedé litiny a dalším vývoji
tohoto průmyslového odvětví
Dále je pro návštěvníky připraveno malé
občerstvení (pivo, špekáčky, káva, zákusky) a
posezení s hudbou (kytara, akordeon).
Pro děti zajistíme doprovodný program
(trampolína, hry, soutěže) a malý dárek.

v Modrém salónku v Dýšině.
Pro všechny dýšinské seniory bude hrát a zpívat

JANA BERKOVÁ, členka oblíbeného Plzeňského dua.

Pozor soutěž! - V našem předvolebním letáku jsme záměrně udělali jednu hrubou
pravopisnou chybu. Pro pozorné čtenáře, kteří tuto chybu objeví a přinesou ji vyznačenou
v letáku, je připraven dárek. Počet dárků je limitován, proto neraďte ostatním .

Zazní písničky také na vaše přání.

V průběhu celé akce budete mít možnost hovořit s našimi kandidáty.
Vstup je zdarma. Na každého čeká malá sladkost jako dárek,
další občerstvení bude připraveno k zakoupení.
Na shledanou se těší pořadatelé.
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VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
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